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Informace o zasedání a přijatých usneseních Rady města Sedlčany na jednání RM 

č. 29/2018-2022 ze dne 27. listopadu 2019 

 

Rada města Sedlčany na tomto zasedání přijala soubor celkem 26 specifických usnesení, a to 

v následném členění jednotlivých výroků. 

 

Rada města Sedlčany vzala na vědomí:  

▪ zprávu o plnění úkolů ze dne 13. listopadu 2019 (RM č. 28/2018-2022) a doplňující zprávu 

o plnění úkolů průběžných (RM 29-506/2018-2022); 

 

▪ předloženou nabídku na vypracování projektové dokumentace na akci pod názvem „VO 

od I/18 k zeměměřičskému úřadu“ (v souboru výroků usnesení RM 29-519/2018-2022); 

 

▪ předloženou nabídku na přechodné dopravní značení kruhového objezdu v ul. Zberazská 

za cenu 310,00 Kč bez DPH za den (v souboru výroků usnesení RM 29-520/2018-2022); 

 

▪ předloženou nabídku na rekonstrukci rozvaděčů Čistírny odpadních vod Sedlčany za cenu 

118.840,00 Kč bez DPH, předloženou správcem kanalizace, společností 1. SčV, a. s. (v souboru 

výroků usnesení RM 29-521/2018-2022); 

 

▪ předloženou nabídku na vybavení budovy odbavovací haly č. p. 1367 Přestupního terminálu 

Sedlčany za cenu 176.334,76 Kč bez DPH (v souboru výroků usnesení RM 29-522/2018-2022); 

 

▪ předloženou nabídku na provedené opravy komunikací za cenu 168.346,99 Kč bez DPH 

(v souboru výroků usnesení RM 29-523/2018-2022); 

 

▪ předložené cenové nabídky na akci „Klimatizace serverovna č. p. 336“ a rozhodla o zadání 

prací firmě Stanislav Budil, IČO 65597052, za cenu 33.200,00 Kč bez DPH (v souboru výroků 

usnesení RM 29-524/2018-2022). 

 

Rada města Sedlčany doporučila Zastupitelstvu města Sedlčany schválit:  

▪ předložený návrh rozpočtu města Sedlčany na rok 2020. Rozpočet je koncipován na straně 

příjmů a výdajů v částce rovné 239.314,00 tis. Kč. Návrh rozpočtu předpokládá zapojení 

finančních rezerv ve výši 14.300,00 tis. Kč (RM 29-507/2018-2022); 

 

▪ Rozpočtový výhled na rozpočtové období let 2021-2022. Rozpočtový výhled je koncipován 

v částkách rovných v příjmové a výdajové části a svým obsahem zajišťuje běžné provozní 

výdaje a činnost města a organizací jim zřízených a finanční prostředky na opravy, údržbu 

a rekonstrukce majetku města Sedlčany (RM 29-509/2018-2022); 

 

▪ Smlouvu o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví“, uzavřenou mezi městem 

Sedlčany a fyzickou osobou, která se týká pozemků parc. č. 332/1, parc. č. 332/2 a parc. 

č.  332/4, vše v k. ú. a obci Sedlčany. V případě pozemku parc. č. 332/1 spoluvlastník město 



 

 

Sedlčany převede do výlučného vlastnictví fyzické osoby podíl id. 3/20 a tato fyzická osoba 

se  tak stane výlučným vlastníkem zmíněného pozemku parc. č. 332/1. V případě pozemků 

parc. č. 332/2 a parc. č. 332/4 spoluvlastník (fyzická osoba) převede do vlastnictví města 

Sedlčany podíl id. 12/20 a město Sedlčany se tak stane výlučným vlastníkem pozemků parc. č. 

332/2 a parc. č. 332/4, vše v k. ú. a obci Sedlčany (v souboru výroků usnesení RM 29-

511/2018-2022); 

 

▪ prodej pozemků parc. č. 2970/8, druhem pozemku zastavěná plocha o výměře 6 m2 a parc. 

č.  2970/7, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití zeleň o výměře 19 m2, 

vše   v k.  ú. a obci Sedlčany, a to do vlastnictví společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem 

Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, za jednotkovou cenu 500,00 Kč/m2, 

tj.  celkem 25 m2 za celkovou kupní cenu 12.500,00 Kč (v souboru výroků usnesení RM 29-

512/2018-2022); 

 

▪ obecně závaznou vyhlášku města Sedlčany č. 4/2019, o místním poplatku ze psů, kterou 

se  zároveň ke dni 31. prosince 2019 ruší a v plném rozsahu nahrazuje obecně závazná vyhláška 

č.  4/2010, o místním poplatku ze psů (RM 29-525/2018-2022); 

 

▪ obecně závaznou vyhlášku města Sedlčany č. 5/2019, kterou se stanoví místní poplatek 

za užívání veřejného prostranství a kterou se zároveň ke dni 31. prosince 2019 ruší a v plném 

rozsahu nahrazuje obecně závazná vyhláška č. 5/2010, o místním poplatku za užívání veřejného 

prostranství (RM 29-526/2018-2022); 

 

▪ navržený program jednání 8. veřejného zasedání Zastupitelstva města Sedlčany pro toto 

volební období (2018 – 2022), které se bude konat v pondělí dne 16. prosince 2019 v čase 

od 17:00 hod. ve Společenském sále Kulturního domu Josefa Suka Sedlčany (RM 28-

528/2018-2022); 

 

▪ delegovat kompetence Radě města Sedlčany k závěrečným změnám rozpočtu města Sedlčany 

na rok 2019 a k uskutečnění Rozpočtového opatření ve smyslu ustanovení § 16 zákona 

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 

bez omezení částky, pokud v závěru roku 2019 nastanou změny ve finančních vztazích 

k jinému rozpočtu v příjmové i výdajové části. Tímto se rozumí úprava v oblasti daňových 

příjmů a dotací ze státního rozpočtu, státních fondů, z rozpočtu krajského zřízení a OP IROP 

(RM 29-529/2018-2022); 

 

▪ cenu vodného a stočného pro rok 2020, a to dle kalkulace předložené provozovatelem 

vodárenské soustavy 1. SčV, a. s., podle návrhu provozovatele, včetně časově limitovaného 

snížení sazby (RM 29-531/2018-2022).  

 

Rada města Sedlčany revokovala a nahradila:  

▪ své usnesení zn.: RM 28-498/2018-2022 přijaté dne 13. listopadu 2019, a to v části výroku, 

kterým byla stanovena výše příspěvku příspěvkové organizaci Sportovní areály Sedlčany 

na rok 2020 v částce 1.000,00 tis. Kč na opravy (oprava a údržba sportovních zařízení). Rada 

města Sedlčany uvedenou částku nahradila částkou ve výši 810,00 tis. Kč, která je tímto 

závazná pro rok 2020 (v souboru výroků usnesení RM 29-508/2018-2022). 

 

Rada města Sedlčany schválila:  

▪ Rozpočtové opatření č. 6/2019, a to v plném rozsahu všech aktuálních a navržených 

rozpočtových změn. Předmětem tohoto opatření je navýšení příjmů a výdajů rozpočtu města 



 

 

Sedlčany na rok 2019 o shodnou částku ve výši 314,00 tis. Kč. Příjmy i výdaje po provedené 

úpravě budou činit celkem 292.182,00 tis. Kč. Rozpočet po započítání tohoto opatření do dříve 

schváleného rozpočtu města Sedlčany na rok 2019 včetně dříve provedených rozpočtových 

změn bude vyrovnaný (RM 29-510/2018-2022); 

 

▪ prodloužení doby trvání jednotlivých Smluv o poskytnutí ubytování v bytovém domě 

Sedlčany, na adrese Strojírenská č. p. 791, 264 01 Sedlčany, do dne 31. prosince 2020, a to 

se  všemi současnými uživateli ubytovacích jednotek a přístřeší dle předloženého seznamu 

žadatelů, u kterých je smluvní ujednání uzavřeno na dobu určitou do dne 31. prosince 2019. 

Nedílnou součástí tohoto rozhodnutí je přiložený seznam žadatelů (RM 29-513/2018-2022); 

 

▪ Žádost smluvního nájemce ze dne 20. listopadu 2019 na přidělení jiné ubytovací jednotky. 

Tímto bude pro rekonstrukci uvolněna v současné době užívaná byt. jednotka č. 6/III. patro 

na adrese bytového domu Sedlčany, Strojírenská č. p. 791, 264 01 Sedlčany a nově přidělena 

do užívání ubytovací jednotka č. 11/III. patro (RM 29-514/2018-2022); 

 

▪ uzavřít Smlouvu o poskytování služeb při provozu autobusového nádraží (Dopravní terminál 

Sedlčany), která je uzavírána s dopravcem, tj. se společností ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY, 

s.  r.  o., se sídlem Králův Dvůr, Pod Hájem č. p. 97, 267 01 Králův Dvůr; IČO 25620886, 

za účelem užívání objektu pro potřeby poskytování služeb (místnost řidičů), a to za podmínek 

ve Smlouvě uvedených (v souboru výroků usnesení RM 29-515/2018-2022); 

 

▪ uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o dotaci / příspěvku na poskytování sociální 

služby, tedy činnosti nebo souboru činností podle zákona č. 108/2006 Sb., zajišťujících pomoc 

a podporu osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení na rok 

2019 – evidenční číslo dodatku poskytovatele: S-0530/SOC/2019/1; Středočeský kraj, 

se  sídlem Praha, Zborovská č. p. 11, 150 21 Praha 5; IČO 70891095. Předmětem úpravy 

smluvního ujednání je změna článku III. bod 2 Smlouvy, kterým se mění celková maximální 

výše poskytnuté dotace z 1.004.200,00 Kč na 1.119.300,00 Kč z důvodu přidělení dotace 

v druhém mimořádném termínu dotačního řízení pro rok 2019 (RM 29-516/2018-2022); 
 

▪ mimořádné pololetní odměny za výkony a plnění úkolů v uplynulém období roku 2019 

pro jednatele obchodních společností založených městem Sedlčany a ředitele příspěvkových 

organizací zřízených městem Sedlčany, a to podle dříve aplikovaných zásad a podle návrhu 

mimořádných odměn za druhé pololetí roku 2019. Odměny budou vyplaceny ve výplatním 

termínu za měsíc listopad 2019 (RM 29-517/2018-2022); 

 

▪ objednání prací na akci pod názvem „VO od I/18 k zeměměřičskému úřadu“ v ceně 

45.100,00 Kč bez DPH, od společnosti Krásnohorská elektro, s. r. o., IČO 26422310 (v souboru 

výroků usnesení RM 29-519/2018-2022); 

 

▪ objednání přechodného dopravního značení kruhového objezdu v ul. Zberazská za cenu 

310,00 Kč bez DPH od dodavatele Údržba silnic, s. r. o., IČO 61681199, a to na dobu 

do 30. dubna 2020 (v souboru výroků usnesení RM 29-520/2018-2022); 

 

▪ objednat práce na realizaci rekonstrukce rozvaděčů Čistírny odpadních vod Sedlčany 

správcem kanalizace, společností 1. SčV, a. s., za cenu 118.840,00 Kč bez DPH (v souboru 

výroků usnesení RM 29-521/2018-2022); 

 



 

 

▪ objednat dodávku od firmy SLÁDEK GROUP, a. s.; IČO 46356886, na vybavení budovy 

odbavovací haly č. p. 1367 Přestupního terminálu Sedlčany za cenu 176.334,76 Kč bez DPH 

(v souboru výroků usnesení RM 29-522/2018-2022); 

 

▪ objednat dodávku díla – opravy komunikací při autobusovém nádraží za cenu 168.346,99 Kč 

bez DPH od firmy SLÁDEK GROUP, a. s.; IČO 46356886 (v souboru výroků usnesení RM 

29-523/2018-2022); 

 

▪ Rozpočtové opatření č. 1/2019 MŠ, kterým jsou navyšovány předpokládané náklady 

a předpokládané výnosy příspěvkové organizace Mateřská škola Sedlčany, se sídlem Sedlčany, 

Šafaříkova č. p. 1070, 264 01 Sedlčany; IČO 70995058, a to o částku ve výši 207.000,00 Kč, 

původem vratky uhrazených záloh za energii objektů školy, která bude příspěvkovou organizací 

použita na nákup vybavení v rámci Centrálního pracoviště a dvou Odloučených pracovišť 

Mateřské školy Sedlčany. Rozpočtové opatření nevyžaduje prostředky z rozpočtu města 

Sedlčany (zřizovatele); (RM 29-530/2018-2022). 

 

Rada města Sedlčany uložila: 

▪ Městskému úřadu Sedlčany, Odboru majetku, aby v souladu s příslušnými ustanoveními 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, řádně zveřejnil 

na úřední desce Městského úřadu Sedlčany záměr města týkající se vypořádání podílového 

spoluvlastnictví pozemků parc. č. 332/1, parc. č. 332/2 a parc. č. 332/4 v k.ú. a obci Sedlčany 

(v souboru výroků usnesení RM 29-511/2018-2022); 

 

▪ Městskému úřadu Sedlčany, Odboru majetku, aby zamýšlený prodej pozemků parc. č. 2970/8, 

druhem pozemku zastavěná plocha o výměře 6 m2 a parc. č. 2970/7, druhem pozemku ostatní 

plocha, způsobem využití zeleň o výměře 19 m2, vše  v k. ú. a obci Sedlčany, do vlastnictví 

společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 

Děčín, řádně zveřejnil na úřední desce Městského úřadu Sedlčany (v souboru výroků usnesení 

RM 29-512/2018-2022). 

 

Rada města Sedlčany vyslovila souhlas: 

▪ na návrh Základní umělecké školy Sedlčany, příspěvkové organizace, s prodejem pro výuku 

nevyhovujícího hudebního nástroje – akordeon Weltmaister serio (120 basů). Tento bude 

nahrazen vyhovujícím hudebním nástrojem Delicia Carmen 42 (RM 29-518/2018-2022). 

 

Rada města Sedlčany stanovila: 

▪ termín veřejného zasedání Zastupitelstva města Sedlčany, které se bude konat v pondělí dne 

16. prosince 2019 v čase od 17:00 hod. ve Společenském sále Kulturního domu Josefa Suka 

Sedlčany (RM 29-527/2018-2022). 


